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1. Inleiding
De Raad van Toezicht van Bazalt Groep is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
Ten behoeve daarvan is dit informatiememorandum opgesteld. Meer informatie over Bazalt Groep
treft u aan op de website van Bazalt Groep: www.bazaltgroep.nl.

2. Over Bazalt Groep
De Bazalt Groep is dé partner die onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van
optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Ze ondersteunen scholen bij onderwijsinnovatie en
begeleiden ouders en kinderen bij leer- en gedragsproblemen. Bij de Bazalt Groep werken ruim 150
enthousiaste medewerkers.
De Bazalt Groep, opgericht per 1 januari 2013, bestaat uit: HCO (werkgebied Haaglanden), Stichting
RPCZ (werkgebied Zeeland/ West Brabant) en Stichting Bazalt (die landelijk werkt en waarin de
uitgeverij is ondergebracht). De ambitie van de Bazalt Groep is om met de merken HCO en RPCZ
marktleider in eigen regio te zijn en te blijven en met het merk Bazalt landelijk een stevige positie uit
te bouwen met onderscheidende producten en diensten. De organisatie heeft de ambitie “Best in
class” te zijn op het gebied van kwaliteit en innovatie binnen de onderwijsadviesbranche.
Voor de bestuurlijke, beleidsmatige, financiële en facilitaire ondersteuning van de activiteiten van de
werkstichtingen Bazalt, HCO en RPCZ is een aparte Koepelstichting Bazalt Groep opgericht. De
werkstichtingen binnen de Bazalt Groep opereren als één organisatie waarbij alle stichtingen
dezelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht hebben. Ook is er een Gemeenschappelijke
Ondernemingsraad voor de stichtingen.
Organogram
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De markt van onderwijsadvisering is volop in beweging. Sinds de invoering van de lumpsumfinanciering in het onderwijs, is er niet langer sprake meer van een geoormerkte toekenning van
(rijks)subsidies voor onderwijsadvisering in algemene zin. Onderwijsadviesbureaus werken niet
langer alleen regionaal, maar bieden hun dienstverlening steeds vaker ook landelijk.
Onderwijsadviesbureaus functioneren steeds meer als commerciële ondernemingen in een vraag
gestuurde markt.

3. Filosofie: Bestuur en Toezicht
− De Raad van Bestuur bestuurt de Bazalt Groep en de daarbinnen samenwerkende
Stichtingen; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur dit doet conform de
missie en doelstelling van de Bazalt Groep.
− De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur bij, vervult de werkgeversrol voor het
bestuur en houdt toezicht op basis van informatie die op verschillende wijzen wordt
verkregen.
− De Raad van Toezicht heeft regelmatig contact met de Gemeenschappelijke
Ondernemingsraad van de Bazalt Groep.

4. Belangrijkste uitdagingen voor Bazalt Groep
De Bazalt Groep wil in de komende jaren tot de top blijven behoren op het gebied van educatieve
dienstverlening en uitgaven. Niet alleen als een van de grootste spelers in een markt die volop in
beweging is, maar juist ook als meest stabiele, praktische en innovatieve partner met oog voor de
toekomst. Daarbij speelt Bazalt Groep een leidende rol in het ontwikkelen van nieuwe inzichten en
het verbinden van het onderwijs met de wetenschap. Voor de komende periode ziet Bazalt het
oplossen van de vraagstukken van de scholen als gevolg van de coronacrisis als een belangrijke
uitdaging: waarbij zowel het inlopen van achterstanden een rol speelt, maar ook het gebruik maken
van de nieuwe inzichten die zijn opgedaan.

5. Financiën
De Bazalt Groep heeft een jaarlijkse omzet van rond de 15 miljoen euro. Door de coronacrisis valt die
in 2020 lager uit. De vermogenspositie van de Bazalt Groep is zonder meer goed en biedt ruimte voor
het stellen van hoge ambities.

6. Raad van Toezicht
De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt
− De heer drs. R.A.A. te Loo, voorzitter;
− Mevrouw drs. M.J. van Cappelle-Konijnenberg, lid;
− Mevrouw prof. dr. B.M. Oomen, lid.
Algemene taken
− Uitoefenen van toezicht op het algemene beleid en de gang van zaken en het bewaken van
de doelstelling van de Bazalt Groep;
− Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en fungeren als klankbord
voor de Raad van Bestuur.
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Voorts onder andere
− Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie,
investerings- en performancebeslissingen;
− Het functioneren als werkgever voor de Raad van Bestuur;
− Toezicht op de Raad van Bestuur, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit
ervan;
− Toezicht op de organisatie en haar performance;
− Oog voor belangrijke externe ontwikkelingen;
− Aandacht voor het belang van relaties met de belangrijkste stakeholders en externe
positionering.
De Raad van Toezicht werkt met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van
Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op.
Dit profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen het
algemene profiel van de Raad van Toezicht.
Profielenmix
Bazalt Groep stelt voorop dat diversiteit in brede zin een belangrijke bijdrage levert aan de
toegevoegde waarde van de belangrijkste expertisegebieden/competenties.
Algemene eisen
− Affiniteit met de doelstelling en missie van de Bazalt Groep, met onderwijs en
(maatschappelijk) ondernemen;
− Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid;
− Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
− Algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
− Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te
staan;
− Heeft affiniteit c.q. ervaring met de rol van toezichthouder; in staat op grond van beperkte
informatie het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en tot een
onafhankelijk oordeel te komen;
− Beschikt over de communicatieve vaardigheden om in dialoog tot een uitwisseling van
gedachten en ideeën te komen;
− Heeft inzicht in het functioneren van de Bazalt Groep in het (onderwijs)veld, en de context
van een vraag gestuurde marktomgeving;
− Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken;
− Team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen;
− Leden Raad van Toezicht genieten het vertrouwen van de organisatie en van de andere leden
Raad van Toezicht;
− Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de vervulling van de functie.

7. Vacatures leden Raad van Toezicht
Per januari 2021 is de heer R.R.A. te Loo aangetreden als nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. In mei
2021 treedt mevrouw M.J. van Cappelle-Konijnenberg terug in verband met het verstrijken van haar
termijn.
Gezocht wordt naar kandidaten met de volgende twee profielen:
1. Kennis van het onderwijsveld, meer specifiek van onderwijsvernieuwing en
2. Financieel, met ervaring in de (zakelijke) dienstverlening.
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8. Overige zaken
Tijdsbeslag
Met 4 tot 6 vergaderingen per jaar inclusief een strategiedag en de zelfevaluatie bedraagt het
tijdsbeslag circa 8 werkdagen per jaar.
Honorarium
De vergoeding voor een lid van de Raad van Toezicht is vastgesteld op een bruto bedrag van
€ 3.645,00 exclusief btw.

9. De procedure
Nationaal Register is door Bazalt Groep gevraagd om de wervingsprocedure van de nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht te begeleiden. De heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur, zal deze
opdracht namens Nationaal Register uitvoeren.

10. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan
nodigen wij u uit vóór maandag 17 mei 2021 te reageren via onze website.
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw
sollicitatie.

Meer informatie
Nationaal Register
Adviseur:
mr. Olaf Smits Waesberghe, directeur
Telefoon:
070 – 324 30 91
E-mail:
directie@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl

4

